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ATA     N.º 03 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezassete, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr.  Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ausências: Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso, por motivos de ordem profissional, 

tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ----------------------------------------------------------------- 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara  declarou aberta 

a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 25 de Janeiro de 2017, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 
O Senhor Vereador José Lima  interveio para dar conta da forma como decorreu o Encontro de 

Cantadores de Janeiras que se realizou no passado dia 28 de janeiro, no Mosteiro de Santo André, 

destacando que esta atividade merece ser realçada e que este ano contou com a maior participação 

de grupos de sempre, cerca de dezassete grupos. Salientou ainda o facto de muitas centenas de 

pessoas do Concelho e mesmo de fora, terem assistido a este encontro. Lembrou ainda a realização 

de mais um evento importante a realizar na Freguesia de Ancede, o Desfile de Carnaval de 

Ancede/2017, no dia 28 de fevereiro, desde o Largo do Convento até ao Parque de Jogos, a partir das 

15H00, organizado pela Associação Desportiva de Ancede em parceria com a Junta de Freguesia.  ---- 

 

A Senhor Vereadora Fátima Azevedo, usou da palavra para informar que tem sido abordada por 

alguns moradores do Edifício do Lote nº 1 do Loteamento do Tijelinho (Campelo)l, os quais apesar de 

habitarem os seus apartamentos há vários anos, não conseguem legalizar a sua situação junto da 

EDP, pela falta da certificação por parte da Certiel. Informou também que teve conhecimento que o 

fornecimento de energia está a ser feito pela luz pública, temendo que a qualquer momento possa ser 

suspenso, o que implicará graves constrangimentos às várias famílias com crianças que lá habitam. 

Disse também que acha estranho que a Câmara tenha emitido as licenças de utilização daqueles 

apartamentos sem a respetiva certificação da Certiel. Questionou ainda o Senhor Presidente se a 

Câmara esta a tratar deste assunto, no sentido de, a curto prazo, os moradores poderem obter essa 

certificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu Ribeiro interveio para informar que tinha sido publicado na 

comunicação social mais um ranking do ITM – Índice de Transparência Municipal dos 308 Municípios 

Portugueses e que a Câmara Municipal de Baião voltou a melhorar a sua classificação no Índice de 

Transparência Municipal, subindo 17 posições e passando do 65º para o 48º lugar entre todos os 

municípios portugueses. Salientou que o Município de Baião obteve 75,14 pontos (numa escala de 0 a 

100) e foi  classificado como o quarto melhor município do distrito do Porto. Relativamente ao estudo, 

a Senhora Vereadora reconheceu a sua importância, no entanto, referiu que além dos indicadores 

analisados, existem outras medidas, ações e iniciativas através das quais a Câmara Municipal 

estabelece uma relação próxima e transparente com os cidadãos e a sociedade, que no referido 

estudo não são levadas em análise. Terminou dizendo que no próximo dia 4 de março se realizará 

mais um evento no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher, que este ano ocorre 

mais cedo, em virtude de não fazer coincidir esta com outras iniciativas calendarizadas no fim de 

semana seguinte, nomeadamente, a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa nos dias 10, 11 e 12 

de março. Convidou todos dos presentes para estarem presentes e participarem neste evento, 

http://poderlocal.transparencia.pt/
http://poderlocal.transparencia.pt/
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espetáculo onde  à semelhança dos anos anteriores, são evidenciados os talentos do Concelho, no 

âmbito da música, dança e teatro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à intervenção do Senhor Vereador José Lima, disse que  

o Encontro de Cantadores de Janeiras deste ano, teve efetivamente uma maior participação de grupos 

e de pessoas a assistir e considerou que o grande objetivo destas tradições é proporcionar momentos 

de convívio e alegria, pelo que, o objetivo foi cumprido na sua plenitude. Relativamente à intervenção 

da Senhora Vereadora Fátima Azevedo sobre o Edifício do Loteamento do Tijelinho, o Senhor 

Presidente da Câmara disse que este assunto é um problema no seu todo, e, de há anos, sendo que, 

quando foi confrontado pela primeira vez com esta situação, constatou que a mesma decorre de uma 

desavença entre os promotores. Acrescentou ainda, que esta matéria é um assunto que a Câmara tem 

todo o interesse em resolver, nem que para isso, tenha que se fazer substituir aos responsáveis. No 

que respeita à intervenção da Senhor Vereadora Ivone Abreu Ribeiro, o Senhor Presidente da Câmara 

referiu que subscrevia tudo o que foi dito sobre o ranking do Índice de Transparência Municipal. 

Salientou que, apesar de reconhecer a importância e mais valia do estudo, outros indicadores 

poderiam ser tidos em conta e exemplificou algumas políticas públicas que a Câmara tem 

implementado ao longos dos anos como: a prestação de contas nas freguesias; a elaboração de um 

orçamento participado; a iniciativa Câmara à Porta; a abertura ao público de todas as reuniões da 

Câmara; a realização nas freguesias de sessões da Assembleia Municipal e de reuniões da Câmara 

Municipal; a disponibilização de Postos de Atendimento ao Munícipe em Santa Marinha do Zêzere e 

em Ancede; ou ainda, a criação de um Conselho Consultivo do Presidente. Porém, realçou o facto da 

Câmara Municipal de Baião ter voltado a melhorar a sua classificação no Índice de Transparência 

Municipal, tal como na edição de 2014 para 2015, tinha  registado uma subida significativa, passando 

posição 238 para a posição 65, também nesta edição subiu 17 posições, passando do 65º para o 48º 

lugar, entre todos os municípios portugueses, tendo obtido 75,14 pontos. Referiu ainda, que a aposta 

na disponibilização de informação deverá continuar nos próximos anos e que a transparência e o rigor 

da informação prestada aos cidadãos sempre foram prioridades do município no sentido de qualificar a 

democracia local e garantir uma boa governação. ---------------------------------------------------------------------- 

Para terminar, o Senhor Presidente, convidou todos os presentes para participarem nos eventos que 

se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: o Baile de Carnaval a realizar no próximo dia 25 

de Fevereiro, pelas 22H00, na Associação Desportiva de Ancede; o Desfile de Carnaval organizado 

pela Câmara Municipal de Baião, pelas ruas da Vila de Baião, no dia 26 de Fevereiro, a partir das 

14H00; o Ateliê de Carnaval, no dia 27 de fevereiro, na Sala de Leitura de Santa Marinha do Zêzere, 

das 10H30 às 12H30 e na Biblioteca Municipal de Baião das 14H30 às 16H30; o Desfile de Carnaval 

de Ancede, no dia 28 de fevereiro, desde o Largo do Convento até ao Parque de Jogos, a partir das 

15H00; as Comemorações do Dia Internacional da Mulher, dia 4 de março, no Auditório Municipal de 

Baião, pelas 21H30m; e, a Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, nos dias 

10, 11 e 12 de Março, com abertura oficial no dia 10 às 18H30. ---------------------------------------------------- 

http://poderlocal.transparencia.pt/
http://poderlocal.transparencia.pt/
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 
1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2016 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 28.11.2015 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Compromissos Plurianuais do ano de 2017 assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica de 26-11-2016 concedida pela Assembleia Municipal de Baião –  Conhecimento  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 

4. Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

IVà presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Declaração de compromissos plurianuais 

existentes a 31 de dezembro de 2016 e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ---- 

 

5. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2016 

– Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Declaração dos pagamentos e 
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recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2016 e submeter o assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Fundo de Maneio destinado 

à Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Baião. ------------------------------------------------------------ 

 

7. 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2017 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 

2017 e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. Sobre este assunto a Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo solicitou alguns esclarecimentos, nomeadamente sobre a verba transferida 

para a Associação de Trabalhadores da Câmara destinada a apoiar a atividade de Animação de Ruas 

de Natal. O Senhor Presidente respondeu que aquela atividade se referia à iluminação e som das ruas 

durante a época natalícia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Alteração ao Regulamento Municipal sobre o Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar Alteração ao Regulamento Municipal sobre 

o Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e submeter o assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9. Pedido de emissão de certidão para efeitos de destaque de parcela de Adriano José 

Monteiro Nogueira, sita no Lugar do Geraldo, Freguesia do Gôve – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de 
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certidão para efeitos de destaque de parcela de Adriano José Monteiro Nogueira, sita no Lugar do 

Geraldo, Freguesia do Gôve, atendendo aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------- 

 

10. Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de 

Baião na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, relativo ao Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei Nº 52/2015, de 9 de Junho 

– Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências do Município de Baião na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, relativo ao Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela 

Lei Nº 52/2015, de 9 de Junho. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal. Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo solicitou alguns 

esclarecimentos sobre o conteúdo deste contrato interadministrativo, designadamente se o mesmo 

não irá colocar em causa as pequenas e médias empresas do setor dos transportes, tendo o Senhor 

Presidente da Câmara respondido que este procedimento decorre de uma imposição legal de 

delegação de competências dos Municípios na respetiva Comunidade. A pedido do Senhor Presidente 

da Câmara, o Senhor Chefe de Divisão, Engº Couto Barbosa prestou alguns esclarecimentos 

adicionais sobre o assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Abertura de Concurso Público para a Concessão do Direito de Exploração do Posto de 

Turismo de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura de Concurso Público para a 

Concessão do Direito de Exploração do Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere e submeter o 

assunto à aprovação da Assembleia Municipal. Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Fátima 

Azevedo manifestou algum receio no concerne ao risco de poder vir a ser dada uma utilização 

diferente dos fins, promocionais dos produtos do Concelho, destinados ao Posto de Turismo, podendo 

gerar um certo conflito com outros produtores. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o 

candidato terá que garantir que dá a mesma resposta do Posto de Turismo de Baião, bem como uma 

resposta transversal aos produtos do território. Salientou ainda que este procedimento será uma forma 

de desonerar a Autarquia de recursos alocados aquele serviço e ao mesmo tempo garantir um horário 

de funcionamento e um serviço de qualidade. --------------------------------------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


